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 2از  2صفحة:  

 آسانسورمجموعه آموزشی 

متخصص و دارای تجربه کافی ساخته شده آسانسورهای مدرن با تکنولوژی های پيچيده به نيروهای سيستم های پنل، به منظور آموزش اين 

 و باعث می شود نياز به داشتن نيروهای مسلط به عمليات نصب ، سرويس ونگهداری و تعميرات آسانسور به درستی رفع شود.

داده ميشود تا روند و سير تکاملی آسانسور همراه و هماهنگ گردند و آموزش سرويس و نگهداری، درکنار اين ست به اين افراد آموزش 

نصب آسانسور، تعميرات و... را در رابطه با آن آموزش ببينند و به نصاب حرفه ای آسانسور، تعميرکار آسانسور، تکنسين آسانسور و 

 همچنين سرويس کار آسانسور تبديل شوند.

تعميرات  همچنين باتوجه به اينکه اين سيموالتور آموزش کامل آسانسور و نصب و راه اندازی آسانسور می باشد.هدف از ساخت 

آسانسور نسبت به نصب اوليه آسانسور پيچيده تر است چرا که به دليل ازدياد قطعات موجود در آسانسور يافتن قطعه معيوب و علت خرابی 

کل سخت تر خواهد بود، آموزش به همراه اين ست، برای تعميرکاران و نصابان آسانسور بيشتر مهم قطعه معيوب و تعمير يا تعويض آن در 

 می شود.
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 2از  3صفحة:  

 
 قابليت های محصول 

 

 سيموالتور آسانسور برای آموزش  کارکرد واقعی آسانسور 

 قابليت کارکرد سيموالتور آسانسور با هرتابلوی واقعی آسانسور 

 تجهيزات داخل سيموالنورقابليت اضافه کردن و يا کم کردن  

 کارکرد سيموالتور براساس آسانسور واقعی 

 تنظيم سرعت حرکت کابين آسانسور 

 قابليت حمل آسان به دليل وزن کم آن و چرخهای تعبيه شده در زير سيموالتور 

 تنظيم تمامی پارامتر های مربوط به اينورتر و مشاهده کامل آن روی سيموالتور 
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 2از  4صفحة:  

 احتمالی سيستم آسانسورآموزش کامل خطاهای   

 قابليت راه اندازی آسانسور با انواع فرمان درب کابين 

 برای کاهش زمان دور اندازی در سيستم های درايو کنترل سرعتDirect Approachدارای سيستم  

 قابليت نصب سيستم سخنگو و موزيکال 

 قابليت کار با انواع نومراتورها )نمايشگر عدد هر طبقه( خطی يا کد شده 

 قابليت ساخت سيموالتور برای طبقات بيشتر 

 

 محصول مشخصات 

 

 تجهیزاتنام 

 کاسپین فرمان تابلو تابلو کنترل

 درايو آسانسور
FV109-111 

ولت 061  فاز سه آسانسور مخصوص 7.5KW اينورتر  
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